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ffTUTKIMUKSEN TARKOITUS. Aneurysmaattiseen lukinkalvonalaisvuotoon (subaraknoidaalivuoto, aSAV)
liittyy vaara myöhäisestä aivoiskemiasta (delayed cerebral ischemia,
DCI). aSAV-potilaista jopa 30 % sairastuu DCI:hin ja sen mekanismi on ilmeisen monitekijäinen1. aSAV:n tiedetään
lisäävän veren hyytymistaipumusta2,
ja trombosyyttitasojen laskun on
havaittu olevan yhteydessä DCI:n
kehittymiseen3. Tämän tutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää, ovatko
trombosyyttien määrä ja sen muutokset yhteydessä DCI:n ilmaantumiseen.

DCI-potilailla merkitsevästi korkeampi verrattuna ei-DCI-potilaisiin (346
vs. 310, p = 0,002). Päiväkohtaisesti
tarkasteltuna potilasryhmien trombosyyttiarvoilla ei ollut eroa.

vaihtelu sekä teho- että vuodeosastolla. Etenevät pitkän seuranta-ajan
jatkotutkimukset trombosyyttimäärän ja -funktion merkitysestä DCI:n
ilmaantumiseen ovat tarpeen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET. Seuranta-ajan
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korkea trombosyyttien lukumäärä oli
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niiden muutoksilla ei ollut yhteyttä
DCI:hin. Tulosten tulkintaa rajoittaa
potilaiden seuranta-ajan huomattava
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AINEISTO JA MENETELMÄT. Tutkimus

oli retrospektiivinen kohorttitutkimus, johon otettiin mukaan kaikki
vuosina 2010–2014 Taysin teho-osastolla hoidetut aSAV-potilaat, jotka
olivat täysi-ikäisiä ja joiden admissio
teholle oli 48 tunnin sisällä vuodosta. Potilaista arvioitiin takautuvasti
DCI-kriteeristön4 täyttyminen
päivittäin 2–14 vuorokauden ajalta
vuodosta. Trombosyyttiarvoista
laskettiin päiväkohtainen keskiarvo ja
trombosyyttitasojen muutokset tulo
tilanteesta 14 vuorokauteen asti.
TULOKSET. Tutkimukseen sisällytettiin
340 potilasta. Näistä DCI-kriteeristö
täyttyi 141 potilaalla (41 %). Päiväkohtaisissa trombosyyttitasoissa ei
ollut eroja DCI:hin sairastuneiden ja
sairastumattomien välillä. Potilaiden
trombosyyttiarvot laskivat saavuttaen miniminsä kolme päivää vuodosta (kuva 1). DCI-potilailla trombosyyttien minimiarvo oli matalampi kuin
DCI:hin sairastumattomilla, mutta
ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä
(176 vs. 186, p = 0,079). Sen sijaan
trombosyyttien maksimiarvo oli
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Kuva 1. Trombosyyttiarvojen päiväkohtainen vaihtelu DCI:hin sairastumattomilla ja DCI-potilailla.
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